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Apresentação
No final de 2015, o Portal da Escrita realizou seu primeiro
concurso de minicontos: “Jovens escritores, grandes histórias”. Ficamos
muito felizes com o resultado e com a qualidade dos contos recebidos.
Alguns contos não foram selecionados por terem ultrapassado
o limite de caracteres exigido. Outros, não se adequavam à estrutura de
um conto, e outros ainda, apenas não foram aceitos, pois precisávamos
escolher apenas dois.
Por conta da qualidade encontrada nos textos. Após análise e
escolha por parte dos jurados, alguns contos foram selecionados para
compor esta coletânea, no intuito de ajudar ainda mais na divulgação
de novos autores nacionais e internacionais.
Esperamos contribuir para que a escrita e a leitura em nosso
país cresça cada dia mais, e para que os novos talentos não tenham
medo de mostrar tudo o que sabem.
Que 2016 seja ainda melhor e que venham muitos outros
concursos por aí!
Bruna Giroldo
Editora do Portal da Escrita
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Os contos que fazem parte deste e-book foram escolhidos pelo
júri do concurso. O fato de algum conto não ter sido escolhido,
não o torna menos qualificado para tal, porém, foi necessário que
a escolha fosse unânime.
Os participantes são inteiramente responsáveis pelo conteúdo de
seus respectivos contos, estando o Portal da Escrita, livre de
quaisquer irregularidades referentes a direitos autorais.
Capa criada por: Bruna Giroldo
Revisão, edição e diagramação: Portal da Escrita
Distribuição Gratuita
© Todos os direitos reservados aos autores
2ª Edição
2016
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Autores
Ivan Cardoso
Jamile Brito
Laís Sandrigo
Mariana Pinto
Marina Magalhães
Mônica Simão
Priscila Machado
Rebecca Jordão
Sara Baptista
Tiago SanSou
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As Flores da Vizinha
1º lugar - Mônica Simão

Separadas por um caminho de pedra, existiam duas casas, com
as portas viradas de frente uma para a outra.
Ambas tinham uma janela quadrada e, por debaixo desta, um
canteiro com flores. Uma das casas tinha lavanda; a outra, rosas cor de
rosa.
A proprietária da lavanda, por vezes punha-se à janela, com a
bochecha enterrada no punho, a contemplar as rosas da vizinha. Eram
tão belas que decerto qualquer pintor as desejaria pintar. Qualquer
donzela as adoraria usar no cabelo e qualquer criança as quereria
cheirar.
É certo que a jovem da lavanda tinha muitos apreciadores das
suas flores. Pediam-nas para perfumar a casa e para as por debaixo da
almofada. E ela oferecia-as de bom grado.
Mas o que queria mesmo era tocar e cheirar uma daquelas
rosas.
Foi numa noite que decidiu agir. Saiu de casa, envolta pela brisa
fresca, e aproximou-se da casa vizinha para colher uma rosa.
De cócoras, cortou o caule e levou as pétalas ao nariz. Riu. Não
é que as rosas, que eram tão perfeitas, não cheiravam a nada?
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Biografia
Nascida na cidade do Fundão, em 1994, onde ainda reside.
Mônica Simão é licenciada em Ciências da Comunicação, pela
Universidade da Beira Interior, e atualmente cursando o mestrado de
Jornalismo, na mesma instituição.
Desde pequena gosta de escrever e, em 2011, começou a postar
algumas histórias, por diversão, em redes sociais.
Participou de vários concursos literários

e de poesia.

Alcançando o 1º lugar no 27º Concurso Internacional de Contos da
Cidade de Araçatuba (2014), com o conto Ricochete. E o 8º lugar no 11º
Prêmio Maximiano Campos de Literatura, na categoria miniconto.
Contato:
https://socialspirit.com.br/perfil/mlulaby
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Casal Centenário
Ivan Cardoso - 2º lugar

— Marta! Este ano eu quero comemorar meu aniversário —
Antônio declarou, quebrando o silêncio e a melancolia da tarde de
domingo.
— Que é isso, Antônio? Tu nunca comemora aniversário! Que
que te deu pra querer agora, do nada? — Marta deixou a louça do
almoço de lado, secou as mãos e foi ao encontro do marido, sentado no
sofá com os olhos doídos de tentar ler o jornal sem os óculos.
— É que este ano é diferente. Eu quero celebrar, quero os
amigos todos aqui, quero reunir a família.
— Que maravilha! Faz anos que eu venho tentando te dar uma
festa!
Antônio abriu sua fiel agenda de telefones. Um a um, percorreu
os nomes de Abílio a Zulmira, riscando os já falecidos. Ao fim da
última ligação, disse a Marta que não haveria mais festa.
— Por que, homem? — Ela perguntou.
— Não quero! Apenas não quero! — Ele disparou irritado para
o quarto.
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Marta foi até a agenda que estava ao lado do telefone, com um lápis em
cima. Abriu-a e viu que Antônio tivera de riscar todos os nomes.
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Biografia
Ivan Cardoso nasceu em 1991, é biólogo formado pela
UNICAMP e escreve por prazer desde pequeno. Atualmente, publica
contos, crônicas e poemas em seu blog pessoal “Contos do Cardoso”.
Contato:
https://contosdocardoso.wordpress.com
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A última flor de João
Jamile Brito

Não era a primeira vez que João Desalento era visto parado na
estrada colhendo flores. Todo sábado era assim, João voltava da casa
do pai a pé e ia caminhando até sua casa mal ajeitada.
Ele não gostava do cheiro, da cor e nem da mobília da casa, mas
adorava a solidão e o ar melancólico empoeirado que lá existia. João
morava com sua avó materna, só e apenas. Uma velhinha enrugada de
tanto sofrimento e desgosto, dizem que até o coração dela era
encarquilhado.
Sua mãe morrera após oito minutos admirando aquela cria que
parira depois de nove longos meses de sofrimento — e que satisfatório
sofrer — e, não aguentando tanta dor física, acabou definhando sem
que antes o filho provasse do líquido vivificador materno. Talvez seja
por isso que ele adquirira um apreço pelas coisas findáveis e efêmeras.
João Desalento era um tipo de estrategista colecionador de
cadáveres de flores. Não era um assassino, muito menos um romântico
qualquer que adora e admira as flores. Amava-as mortas, só assim ele
via sentido. Tirar a vida de algo apenas arrancando-a de onde nascera.
Era o que ele sentia e gostava de sentir.
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Morreu no momento que nasceu, vive esperando o momento
efetivo de morrer. A solidão inata era o que o fazia sobreviver. Temia o
desabrochar da vida, o acordar dos sonhos e o despertar das paixões.
João ansiava pelo momento em que sua vida começaria a dar
certo, esses momentos, na verdade, eram períodos curtos de epifania
que ele tinha como diversão. Não gostava de passar tanto tempo
sonhando com isso, gostava mais das suas dores, elas sim eram
necessárias, foram elas que deram imunidade àquele garoto franzino
de coração fragilizado. Justamente por isso que ele apreciava tanto as
coisas aniquiladas, principalmente as flores. Tão belas, frágeis e
mimosas.
Todos adoram flores, vivas ou mortas, vivos ou mortos. Mas
raríssimas pessoas conseguem (sabem) enxergar as almas delas. João
Desalento sempre soube que as flores tinham alma, uma alma mais
sensível que suas pétalas, uma alma sentidora de sensações externas.
Ele não conseguia entender porque as pessoas valorizam tanto
as flores, principalmente as majestosas rosas. Concluiu em uma aurora
que as pessoas na verdade não sabem sentir seus sentimentos. Sentem
porque é inerente, próprio de suas naturezas. Porém, João Desalento
sabia sentir muito bem, era mestre e doutor nessa arte. Mas ele escolhia
o que sentir. Então, por ser um grande pesquisador solitário, decidiu
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que estudaria os sentimentos dos humanos depositados e acumulados
nas flores daquele campo onde jaziam especiais cadáveres.
Coitada das flores e coitado do João! Carregavam em suas
pequenas almas o peso das dores e aflições alheias que ironicamente os
olham como frágeis criaturas.
Dezenove meses se passaram enquanto ele se dedicava a sua
análise científica de corpos inanimados, já havia feito uns dois
necrológios e rabiscado na parede do quarto alguns dados das
autópsias. Contudo, um cadáver o fez deixar os outros: sua avó
materna viera a falecer, aquela que manteve sua infeliz existência
partira também. João recusava as condolências e previsões para seu
futuro. Decidiu que não banalizaria seus sentimentos, tampouco os
deixaria se decompondo ali, diante de todos aqueles pseudo-sofredores
que desconheciam a própria alma.
Ele aproveitou a piedade dos adultos para fugir e fazer algo que
muito lhe doeu: pegou um velho baú que a velha avó guardava umas
quinquilharias sentimentais, esvaziou-o e pôs nele a sua coleção de
cadáveres florais.
Aquela necropsia era necessária, alguns tiram órgãos, ele tirava
sentimentos e emoções inúteis. Esvaziou-se de tudo, enterrou os corpos
com a dor de todas aquelas almas, enquanto a sua, a sua se tornava
perene. Essa dor cheirosa que João sentiu o acompanhou até o dia do
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seu último pagamento — ele quitou sua dívida com a vida na idade da
flor. No começo João não sabia definir o que só até então sabia sentir, e
sabia muito bem. Ele conseguia tocar a dor, cutucá-la, brincar e sujar os
dedos com a tinta que saía dela, mas não nomeá-la. Muito atrevimento
da parte dele querer dar um nome para quem nem deseja ser chamada,
não precisa ser evocada. Os sentimentos foram criados pelo poder
divino para fazer morada no nosso corpo, na alma, no ínfimo âmbito
do ser. Necessitam de refeições regulares de estímulo, de um líquido
salgado que os regue e de quem os ajude a nutri-los.
Mas João era menino tinhoso, quis logo batizar sua agonia. De
súbito, apanhou das palavras. Surra pra dez ele levou sozinho. A dor
lhe roía a carne, queimava os olhos, retorcia suas vísceras. E mostrava
que aquilo nunca foi saudade. Saudade é coisa bonita de alimentar, dor
é traiçoeira, quanto mais a gente dá mais ela suga. No entanto, João
Desalento estava disposto a apanhar por dez. Queria mesmo era saber
até onde essa carnificina de sentimentos chegaria.
Até se orgulhou do seu físico estado cadavérico. Sofrer dá
trabalho, mas é algo que dá orgulho, que te dá imunidade, que te dá
resistência e todo atrevimento de achar que tá melhor do que quem
vive bem por saber viver duramente. Sofrer possui um charme que só
os doidos e poetas — se é que há perfeita distinção entre os dois —
conhecem. Ele estava cada vez mais confirmado e conformado naquilo.
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Se fosse possível até estudaria seu coração, já que agora as flores, seu
objeto de estudo, jaziam com as carnes da avó. Mas o inútil do coração
mal batia dentro dele, quiçá fora. Esta marionete de carne não pode ser
separada dos seus fios condutores, para o azar de João. Já não vivia os
dias para ele próprio, mas por aqueles sentimentos que habitavam
nele, (ou ele que habitava nos sentimentos?!), esperava que a noite
tivesse dó de suas tristezas e não o acordasse no raiar no dia. Pobre
“senti-dor”!
Mal sabes que a noite o enlaçava nos seus mistérios e se
agradava de cada mazela que ele carregava. Mal sabes que a terra
agradece e glorifica cada lágrima que a rega e cada corpo que a aduba.
Definitivamente João não pertencia a esse mundo, a esta terra,
embora sua estadia se tornasse cada vez mais necessária, sem titubeios.
Morrer não é o fim, logo, a morte não seria a solução.
Morrer significa finalizar uma fase do jogo da existência e
alimentar as necessidades do corpo, das entranhas, da alma e do
espírito sem que dependesse disso para ver um sentido na vida.
Morte é o nome que se dá ao momento que nos mandam o
boleto de nossas dívidas. Sabedores sabem que coração é o bicho mais
velhaco que há nesse mundo que em troca do seu trabalho cobra um
preço altíssimo com direito a juros e correção monetária. Bate, pulsa,
seleciona e bombeia o sangue oxigenado e o venenoso para órgãos
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diferentes com todo meticulosidade do mundo. Mas o retardado não
seleciona que sentimentos devem ser permitidos entrar e fazer abrigo;
E quais ele deveria enxotar da porta mesmo. João tinha uma certeza de
que o coração era oco e seco, e oco ele é mesmo. Então sempre se
aporrinhava em ter que pagar com emoções confusas e desmembradas
este salário para quem o extorquia.
Coração é um órgão muscular oco e pronto, tem nada disso que
sua avó e outros diziam que ele tinha. Isto é desculpa de gente que
paga com o que não pode aquilo que não pede e deve o pagamento
daquilo que é necessário.
Mas a vida fica tão alheia à gente que chega uma hora em que
tudo serve como remédio para cura das dúvidas.
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Biografia
Maria Jamile Brito Neri, filha de Amelia, cearense da essência
do sofrer até o último fio de cabelo preto. Amamentada por um sertão
que vive rasgando seus medos, seus dedos e seu coração. E, para não
ser como tantas outras Marias; resolveu ser Maria das Quimeras,
sonhadora mais real e cheia de cicatrizes que a poesia divina já
escreveu. Feita pra ler o mundo e escrever o amor, por amor. Letrada e
nefelibata em formação, graduada no sofrer, mestranda em melancolia
e doutora das paixões doidas e doídas.
Contato:
https://www.instagram.com/jamilebto/
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Nessa matéria eu não
passei
Laís Sandrigo

Desconfio que minha vida amorosa seja parecida com minhas
provas de português. Mesmo indo bem em interpretação, precisava de
um empurrão vez ou outra pra não entregar errado. Lia de novo, o
texto todo, vinte vezes a mesma pergunta, porque faltava algo lá.
Às vezes você sente que falta. Que não deveria entregar logo a
prova por que... Alguém cochicha a resposta, é... Sempre tem alguém
achando que sabe mais que você, achando que está certo. Mas a prova
é minha, e agora? Vou na onda dos outros? Não, nunca fui. E a
sensação de que ainda tem algo errado continua. O que entendi da
matéria? Não adianta colar das palavras escritas no papelzinho. Nota e
conhecimento são coisas bem diferentes. Achar que ama e amar
também. Acho que amo, acho que daríamos certo, mas, não está
dando, então tem algo errado aí. Tem algo muito errado. Se você é
minha prova, eu não sei te responder. Eu nem te estudei direito...
Talvez você nem seja minha matéria favorita e... Eu só deveria procurar
outra.
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Biografia
Formada em publicidade e propaganda, 23 anos, Laís Sandrigo
é amante dos livros desde criança, escreve sobre qualquer lugar,
momento ou pessoa que cause inspiração.
Contato:
http://cadasegundovale.blogspot.com.br
https://www.facebook.com/Cada-Segundo-Vale231715866923776/?ref=hl
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O menino da
jabuticabeira
Mariana Pinto

Augusto, menino travesso e inteligente, com seus doze anos era
o mais velho de seis irmãos. Além da pequena e humilde casa onde
viviam com os pais, também dividiam o terreno com uma frondosa
jabuticabeira. E era na sombra de suas folhas que o menino passava
grande parte do dia brincando com os irmãos.
Era um fim de tarde abafado de verão e um temporal ameaçava
desabar a qualquer momento. As crianças voltavam da escola e logo
apressaram o passo a pedido do preocupado irmão mais velho. De
repente, as pesadas gotas de chuva começaram a cair e relâmpagos
assustadores riscaram o céu.
Correram depressa pelo descampado até que um raio atingiu
Augusto em cheio. Os irmãos pensaram em socorrê-lo, mas, o medo de
serem atingidos fez com que o menino fosse deixado agonizando.
A perda para a família foi muito dolorosa. No entanto, como
última homenagem, enterraram o corpo franzino de Augusto próximo
à jabuticabeira para que, desta forma, ele estivesse ali, sempre presente.
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Biografia
Mariana Pinto, começou a escrever desde cedo por influência
de sua família. Sua primeira participação literária foi no livro Canoas-75
anos contando histórias. Depois disso, teve diversos contos publicados
em antologias, através da participação em concursos literários.
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Elisa
Marina Magalhães

Duas horas da manhã. Eu caminhava pelo quarto escuro
evitando fazer qualquer ruído, mas sem conseguir ficar inteiramente
quieta, eu passava todas as noites acordada, esperando alguma coisa,
qualquer coisa.
O barulho do ventilador se misturava com o zumbido dentro da
minha cabeça, como pequenas abelhas trabalhando incansavelmente,
sem parar...
Brrr... Brrr...
— Inferno!
Meu coração parou por alguns segundos ao ouvir o celular
vibrar, podia ser qualquer pessoa, mas naquele momento eu já sabia
que seria ela.
Ana, fugi para poder viver, não procure por respostas, estou bem.
Meu corpo paralisou como em uma brincadeira mórbida de
“estátua”. Aquela era a confirmação, Elisa estava viva.
Seu sumiço, o desespero dos pais a procura da filha
desaparecida, sua mãe ouvindo nossas histórias, as duas amigas
inseparáveis, até a conformidade, a certeza de que ela estava morta.
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Do outro lado da rua a luz do poste piscou algumas vezes, o
cartaz de desaparecida iluminado fracamente. Era hora de fazer uma
viagem.
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Rompante
Priscila Machado

O vento denso batia no rosto de André, congelando suas
orelhas e fazendo seu cabelo negro chicotear para todos os lados. Ele
subia um morro alto e escorregadio, em direção a um casebre que se
revelava no topo. Tomava cuidado para não tropeçar. Semana passada
quebrou um dedo. Na retrasada se apaixonou por Leninha, namorada
de seu primo. Era um acidente após o outro. Seguia torcendo para que
sua onda de má sorte tivesse um fim. Hoje mesmo foi atropelado por
um caminhão. Nunca mais teve azar.
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Biografia
Priscila Machado escreve desde os oito anos, é estudante de
Publicidade e Propaganda. Mora em Goiânia e faz tudo por uma boa
história, desde pular muros a pegar carona com estranhos. Ama
folclore irlandês, chá, livros, pessoas e palavras. Não todas as pessoas,
nem todas as palavras. Está escrevendo seu primeiro livro e
desengavetando contos empoeirados. Sonha em ter uma pena mágica e
conhecer um leprechaun, mas isso é história pra outra hora.
Contato:
priscilapoite@hotmail.com
https//www.behance.net/primachado
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Do Amor
Rebecca Jordão

Foram três meses de espera por um avião, o avião que a
trouxesse a mim. Eu não me preocupei, durante todo esse tempo, com
o tamanho de sua mala, pois sabia que em seu imenso coração ela
conseguiria levar todo carinho que eu pudesse dar. Eu não me
preocupei em ser o melhor sexo da vida dela, mesmo sabendo que a
pequena tivera muitos amantes, eu seria diferente. Não sei se pelo fato
de fazê-la atravessar um país inteiro para me ver, mas algo me dizia
que eu seria diferente.
Eu estava presunçoso, mas a minha cara denunciava um certo
exagero de sorrisos que eu não estava acostumado a dar, o nervosismo
me consumia. Eu esperava uma ebulição, uma tempestade: quando o
avião pousou, veio-me o oposto. Ela não era um furacão. Ela não era o
vulcão. Também não era uma pessoa passageira, dessas de quem a
gente se esquece com facilidade.
Vi-a de longe, meu coração se encheu de tudo aquilo que ela,
com toda aquela distância, nunca proporciou: calmaria. Todas as
tristezas existentes no globo terrestre ficavam pequenas diante dela, e,
com certeza, muitos barcos virariam se ela fosse o mar. Não por
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parecer-se com tempestade, mas, refletido em meus olhos, seu sorriso
multiplicaria as ondas de qualquer maré e agitaria qualquer oceano.
Eu não estava acostumado com suas cheganças, mas sabia de
suas andanças. Sabia de onde ela vinha, e por onde seu machucado
coração havia passado. Mantive-me impassível, inerte ao ponto de ela
mesma ter que levantar-se para me abraçar.
Fui ao encontro do seu abraço e senti-me, por instantes, seguro.
Era instantaneamente aconchegante e, ao mesmo tempo, doloroso. Não
porque ela tivesse força suficiente para me machucar, tinha punhos de
bebê e finos braços, mas havia ali, naquele abraço sedento de
reciprocidade, o adeus, a partida, que viria dias depois.
Não deixando a presença iminente do adeus manifestar-se por
completo, concentrei-me em apertá-la o quanto pudesse, na intenção
de guardar o cheiro de seu perfume adocicado em minha mente e em
meu corpo.
Findado o abraço, observei-a de perto. Aproximei meus olhos
dos seus, castanhos e amendoados, e pude perceber que ela tinha a
alma presa no olhar, era ao mesmo tempo fácil e difícil decifrá-la. Não
preocupado em descobrir seus mistérios, fitei seu rosto infantil e da
minha boca deixei escaparem as seguintes palavras: Você é muito mais
bonita assim, de perto. Na mesma hora me veio aquele sorriso, e vi
navios naufragando ali mesmo.
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Naufrágios aconteciam enquanto eu me deliciava com sua
presença. Eu não era o melhor dos marinheiros, mas já havia ensaiado
comigo mesmo a rota para chegar a ela. Talvez desse certo, talvez ela
ficasse.
Prometi a mim mesmo que o adeus não me seria um problema:
a transformaria em um samba qualquer para matar a vontade de tê-la
novamente. Dentro das quatro paredes do meu quarto ela parecia
ainda maior: sua irreverência transformava a casa em sua, o ar em seu
e aquele mundo em nosso. Não sabíamos muito um do outro, mas
sabíamos o que queríamos ali, ou pelo menos eu sabia e estava
disposto a compartilhar com ela.
***
Deitei-me na cama e ele não encostara em mim, pedira-me
apenas que me deixasse ser observada. Aqueles enormes olhos que
refletiam o céu azul de setembro mostravam-me mais do que eu queria
ver: eu não estava disposta a me apaixonar, já houvera perdido o
paladar, a calma e até um pouco da alma, mas aqueles olhos pediamme, insistentemente, por um pouco de mim. E eu queria dar mais,
muito mais.
***
Deita aqui. Deixa eu fingir que você é minha pelo menos um
pouquinho. Finge também. Pedi eu, como menino que pede um presente
28

de difícil aquisição aos pais no Natal. Ela fez que sim, balançando a
cabeça devagar, deitada em meus braços. Piscava meus olhos em sua
direção e não sabia que rumo meu olhar tomaria em seus pensamentos.
Arrisquei-me com um tiro no escuro, mas mantive o coração calmo,
pois algo me dizia que ela iria encontrar a luz no meio daquela
escuridão de sentimentos. Nos despimos e aí, então, tudo foi graça: não
houveram risos, apenas respirações compassadas e ritmadas.
A cadência das batidas dos nossos corações, naquele instante,
foi a mesma. Enquanto sua mão leve e delicada descia por minha
coluna vertebral provocando arrepios involuntários, eu mordia o
lóbulo da sua orelha e, ao me levantar um pouco para mergulhar
naquele olhar, percebi que ela me fitava atenta. Só uma coisa veio à
minha mente naquela hora, e agora, após a cerimônia do adeus, me
arrependo amargamente de não ter-lhe dito mais que um Você é linda!
Ela sorriu feito criança.
***
Deitada sob seu corpo quente eu sorri. Sorri porque apesar de
toda a bagunça que habitava em meu coração desde o início de minha
existência dolorosa e fria, sabia que havia ali uma forma do mais puro,
genuíno e bonito sentimento: era amor. Tortuoso, triste, doloroso,
ameno e delicado amor.
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Biografia
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Fechados
Sara Baptista

Outro dia sem saírem daquele buraco escuro e húmido. Mas Ana
e Rui sairiam dali um dia, fosse o seguinte, o seguinte do seguinte.
Molhou a garganta e ficou em pé, à espera. Alguns sentavam,
dormiam.
E Ana continuou em pé, com Rui ao colo a ressonar. Já ninguém
estava levantado, pelo que ela via na frincha de luz que a porta do
tecto permitia.
— Lá fora é bonito! — Dizia ela, embalando Rui. — Lá fora é
tudo com relva e passarinhos, não com doenças e lama como da última
vez.
A porta abriu-se. Todos se ergueram e atiraram as mãos às
cordas, puxaram os seus corpos, saíram do buraco.
— Vai, Rui! — Berrou Ana.
Mas ninguém o agarrava, nem ele o conseguia fazer.
— Levem-no, por favor! Levem-no!
Empurravam-na para longe das cordas, esmagavam-na. Rui
chorava nos seus braços, baixos e fracos.
— Levem-no…
— Vamos fechar! — Berrou um homem do exterior.
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E alguém agarrou Rui. Ele gritou e estendeu as mãos para ela.
— Vai Rui, tu conseguiste.
Rui entrou na luz e a porta fechou. Sim, ele conseguira.
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A Fábula do Peru e do
Grilo
Tiago SanSou

Era dezembro, mês de natal, uma época mágica com um clima
caloroso e festivo entre as pessoas, as crianças abriam os presentes
enquanto os adultos comiam bastante em jantares que reuniam a
família e os amigos, a alegria contagiava a todos menos a Jorge
Palhares, afinal de contas Jorge Palhares era um Peru.
Enquanto para os seres humanos o natal era um período de
comemoração e conciliação com os entes queridos o peru Jorge
Palhares via apenas a dor, o sofrimento e a morte tanto dele quanto de
seus semelhantes em uma época que era considerada pelos perus como
um verdadeiro holocausto. E foi por isso que na noite anterior a
véspera de Natal Jorge Palhares desarmou a tranca de seu cercado,
subiu em uma árvore alta e pulou o muro da granja onde havia
crescido e passara toda sua vida; enquanto batia asas para aterrissar ao
chão olhou para trás tendo um último vislumbre da granja toda
ornamentada com brilhantes luzes natalinas, Jorge não conteve sua
emoção diante dessa visão e falou:
— Malditos Psicopatas que comem a própria cria! Que todos
vocês passem fome nesse natal! Esse Ano não tem Peru!
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Jorge lançou-se em uma fuga desesperada para o mais longe
possível que podia daquela granja, uma fuga tão cansativa que durou
dois dias inteiros, até então havia conseguido com sucesso se manter
escondido a maior parte do tempo despistando seus possíveis
perseguidores, escolheu um enorme e denso matagal como refúgio
dentre todos os locais em que havia pensado antes, pois lhe parecia ser
a escolha mais correta a se fazer, Afinal pensou Jorge consigo sou um
animal e meus instintos de animal irão me auxiliar no meio do mato para que
eu sobreviva facilmente, mas não demorou muito para Jorge Palhares
perceber que a sua escolha não foi tão sábia, pois ele era gordo, fora de
forma, desajeitado e lhe faltava experiência em correr em um ambiente
com vegetação, se o peru Jorge Palhares possuía algum instinto animal
ele foi completamente esquecido fazia muito tempo, e tudo o que
conseguiu foi ferir as suas próprias pernas em arbustos e espinheiros
distribuídos pelo mato, mosquitos o atacavam a todo tempo, e ele não
sabia como encontrar comida ou água; além disso, o fato de estar
fugindo o deixava com insônia, paranoico, e com os nervos à flor da
pele, pois achava estar sendo seguido pelos homens que trabalhavam
na granja a todo tempo.
Cinco dias depois da fuga o peru Jorge Palhares estava
totalmente acabado, ferido, faminto e exausto; seus pés estavam
inchados, seus olhos lacrimejavam e tinham grossas olheiras pretas,
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para matar sua sede e fome Jorge bebia lama e bicava raízes que eram
amargas e difíceis de engolir, ele precisava de comida e água depressa
e qualquer coisa que não fosse uma raiz seria bem-vinda, achando que
seu raciocínio havia começado a enfraquecer Jorge Palhares começou a
escutar sons agudos, como cânticos. Então guiado por esses sons que
vinham dentre alguns arbustos ele encontrou em uma poça d’água um
grilo que cantava despretensiosamente Cri-Cri-Cri em direção ao luar.
Os olhos de Jorge brilharam, e ele aproximou-se sorrateiro o quanto
pôde e dando um bote em cima do grilo e gritando:
— Renda-se! O jogo acabou! Eu vim aqui te comer. — Disse Jorge
ofegante.
— Espera! O que é isso? Quem é você? — Disse o Grilo em um
tom assustado.
— Não lhe interessa quem eu seja! O que importa é que eu sou
um peru faminto e vim comer você, não corre! — Jorge se aproximou
do Grilo que ficou apreensivo e disse:
— Espera cara, eu perguntei isso porque eu moro aqui perto e
nunca te vi antes, além disso, você não precisa me comer, eu conheço
outra maneira para você encontrar comi...!
— Não tem não! — Jorge interrompe o grilo ruidosamente
bicando-o e arrancando uma de suas pernas.

36

— AAaaaaHhhh!!! Por que você fez isso cara?! Eu ia te contar
aonde arranjar comida! Eu conheço a região!
O peru sorri dizendo:
— E daí? Não preciso que você me diga nada.
— Deixa disso cara! Você não precisa me matar! Eu já te disse
que sei aonde achar a comida, não faz isso. — Diz o grilo tonto de dor.
— Dane-se! Passei minha vida inteira sendo vítima na maldita
granja, eles me batiam, me ridicularizavam e me ameaçavam dizendo
que eu ia morrer o tempo inteiro, mas fugi e agora viverei como um
rei, chegou a minha vez de ter o poder da situação, se eu decidir te
comer eu te como, ninguém mais vai mandar em mim ou me restringir.
— Olhe em volta, isso aqui não é uma granja! Você não precisa de
poder sobre ninguém, muito menos matar, se é verdade o que você diz
mesmo e você gastou uma vida inteira sendo uma vítima então você
mais do que ninguém deveria se sentir culpado em intimidar os outros;
não vê que está agindo da mesma maneira que aqueles que oprimiam
você? Ouça-me, vá até o local que eu te indicar, pegue a comida, e me
deixe viver!
— Cala essa boca, chega disso!
O Peru Jorge Palhares ignorou a súplica do grilo e preparou-se
para dar outra bicada, o grilo inutilmente tentou fugir quando de
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repente eles viram um clarão de luz refletir na poça d’água, o peru se
desesperou instantaneamente dizendo:
— Não! São os homens da granja! Eles vieram me pegar! Tenho
que me esconder!
Em um reflexo muito rápido Jorge Palhares conseguiu se
esconder em um arbusto próximo da poça d’água, o grilo resolveu não
se mexer, ficou imóvel esperando pelo pior, a luz se aproximou mais e
o grilo percebeu que de fato o peru estava certo, pois quatro homens
surgiram de dentro da escuridão da mata com lanternas em suas mãos,
sendo que um deles segurava também uma gaiola que certamente
estava destinada ao peru; eles passaram pelo grilo ignorando-o
completamente, e o mesmo continuou imóvel a fim de evitar qualquer
problema, os homens procuraram, mas nada acharam e após poucos
minutos de busca foram embora.
Ufa! Graças ao bom Deus! Achei que fosse morrer hoje! Há! Há! Há! Disse
Jorge Palhares aliviado e limpando um pouco de suor de sua testa,
Jorge havia se preparado para ir embora daquele lugar quando de
repente o grilo veio mancando para perto de si e parou na sua frente
bloqueando seu caminho, Jorge Palhares tentou afastar o grilo do seu
caminho afugentando-o com sua asa em silêncio, mas o grilo não o fez,
ao invés disso olhou em seus olhos e o encarou com uma expressão
dura e rancorosa.
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— O que vai fazer? — Disse Jorge sussurrando em um tom
assustado.
— Nada do que você não teria feito. Diz o grilo enquanto
começa a cantar Cri-Cri-Cri em um tom muito alto.
— Não, pare! Eles vão ouvir! Pare! Me desculpe, meu Deus, me
desculpe! — Jorge sussurra ao mesmo tempo em que tenta gritar.
— Cri! Cri! Cri! — O grilo não parou sua canção, e sua cantoria
foi muito alta, tão alta que faz os homens voltarem, encontrarem o
exato local aonde o peru Jorge Palhares se escondia entre os arbustos,
Jorge ainda tentou lutar, mas os homens ganharam, o pegaram pelas
pernas e o jogaram dentro da gaiola.
E no fim, parecia que Jorge havia se enganado, naquele ano a granja
não passou fome, eles comeram Peru.
Moral da História
Seja misericordioso, se você foi oprimido não tente se tornar
outro opressor, aqueles que não são responsáveis pelo seu sofrimento
não merecem ser vítimas dele, afinal o mundo é pequeno, e a vítima de
hoje pode se tornar o vilão de amanhã.
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